28.04.2021

Uanmeldt tilsyn på Pilegaard
Røstofte Skovvej 5, 4735 Mern – tirsdag, d. 27. april 2021 kl. 13.30 – 14.30
Tilstede fra Vordingborg Kommune: Michael Kornbech og Michael Barsøe
Tilstede fra Pilegaard: Bjarne Pilegaard

Fokuspunkter
De bygningsmæssige forhold er gennemgået, indvendigt og udvendigt på alle bygninger, som det fremgår
af situationsplan. Udvendige forhold, herunder legeredskaber og perimeter, hegn mv. (markeret med
stiplet linje) samt øvrige forhold med fokus på sikkerhed, sundhed og hygiejne.

Klimaskærm
Hovedhuset fremstår slidt og misligholdt med enkelte forsøg på reparationer.
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Grundplan af hovedhus
Flere af de oprindelige rum har ændret anvendelse, som det fremgår af ovenstående plantegning.
Det mest iøjnefaldende var dog et nyt puslerum, et rum i rummet, hvor der var bygget vægge op, og
påbegyndt en form for loft. Der var installeret hæve/sænkebord med vask, som ikke var tilsluttet afløb og ej
heller rindende vand.
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Døre
Ind- og udvendige døre - Ingen bemærkninger, dog er der et opmærksomhedspunkt vedr. tilgængelighed
og niveaufri adgang fra garderobe til Lege, hvile og opholdsrum med 2 trin og et uafsluttet gulvbræt,hvor
små fingre kan komme i klemme.
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Vinduer
1 lags støbejerns staldvinduer med acrylplade på indvendig side som forsats, hvilket gør sig gældende i hele
bygningen

Facader og gavle
Kampestensfacade mod vest har flere manglende fuger/løse fuger og sten, med forsøg på mindre
reparationer samt blotlagt rem angrebet af borebiller og udsat for vind og vejr. Manglende stern og
tagrende.
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Nordlig facade ligeledes af kampesten med manglende fuger og partielt løse sten.
Blotlagte og stærkt nedbrudte taglægter udsat for vejrlig

Sydlig facade med sømmede cementplader i gavltrekant, hvor af flere er knækkede, og tegl på nederste del
af væg. Ubehandlede underbrædder og vindskede. Mange huller i klimaskærm.
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Tag
Tag af bølgeeternit som mange steder er knækket. Der er ikke set spor af vandgennemtrængning
indvendigt i bygningen. Tagkonstruktionen har vredet sig, hvor kipplanke formentlig er beskadiget og
spærkonstruktionen ligeså. Der er ikke foretaget besigtigelse i tagrum, hvor ovennævnte beror på et skøn.
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Vægge, Lofter og Gulve
Bindingsværket i huset er mange steder i meget ringe stand, hvorfor det er svært at få en fornuftig
overgang mellem gulve og vægge. Der er flere steder store revner som nemt samler skidt, bl.a. i spiserum.
Valg af gulve og lægningen af dem tyder på en gør det selv løsning, hvor finishen er mangelfuld
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Spildevand
Spildevand løber til et pilerensningsanlæg, som er ca. 2 år gammelt, og virker ifølge Bjarne P. upåklageligt.

Varme
Hovedhuset opvarmes med el-radiatorer og varmepumpe

Brandmateriel mv.
Der er opsat brandmateriel (ildslukker) som serviceres af Falck.
Jeg kunne umiddelbart ikke se nogen røgalarmer, men kan ske at de forefindes.

Toiletforhold og antal
Der forefindes kun personaletoilet i hovedbygningen.
Der er et kombineret garderobe/puslerum/toiletrum med 2 mindre børnetoiletter i forlængelse af
aktivitetshuset, hvor der derimellem er 2 mindre håndvaske.
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Brandmæssige forhold
Der blev oplyst fra Bjarnes side at brandvæsnet lige havde været på besøg, men jeg kunne ikke se en synlig
brandinstruks ligesom han heller ikke kunne finde den, og havde desuden svært ved at udpege samlingssted i tilfælde af brand.
Der er brændeovn i aktivitetshuset, som ifølge Bjarne bliver renset og serviceret 1 x årligt af skorstensfejer.
Der er bålhytte i institutionen med kun én ind/udgang, hvor jeg mener at der bør være 2 + en slukker.
Det bør tilstræbes at det er en brandinspektør der gennemgår bygninger og forholdene, hvis en grundigere
gennemgang skulle blive nødvendigt.
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Drift- og vedligeholdelsesplan
Der er ikke udarbejdet en D&V plan for Pilegaard. Det bliver taget efterhånden som det trænger.

Perimetersikring.
De fysiske udearealer er afgrænset af en kombination af træhegn, plastikbelagt havehegn og rio-net (også
kaldet armeringsnet).
Hegnene er holdt oppe af træstolper Ø8 med en mellemstiver i tentorstål.
Perimetersikringen er generelt dårligt vedligeholdt. Flere steder kan hegnet bøjes ned så børn i alderen 4-6
år kan kravle over (Billede 1). Et enkelt sted kan hegnet bøjes ud således, at et barn kan presse sig igennem
(Bilede 2). Et enkelt sted er træstolpen knækket og hegnet kan ligges helt ned (Billede 3). Et enkelt sted kan
hegnet løftes fra jorden således, at et barn kan kravle under (Billede 4).
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En dårlig vedligeholdt perimetersikring kombineret med dårlige oversigtsforhold for personalet (megen
bevoksning som giver mulighed for mange gemmesteder og forhindrer frit udsyn) vil kunne betyde, at et
barn vil kunne komme gennem perimetersikringen og komme væk fra sikringsområdet.

Legeredskaber
Gyngestativ:



Er ikke CE-godkendt og kan derfor ikke vurderes op mod EN/DS 1176
Dog manglende frihøjde under gynger
o Fugleredegynge kræver 40 cm (Billede 1)
o Alm. sædegynge kræver 35 cm. (Billede 2)

Klatrestativ m. rutchebane:



Er ikke CE-godkendt og kan derfor ikke vurderes op mod EN/DS 1176
Dog mulighed for snoreklemfælde ved rutchebanens tilslutning til klatretårn (Billede 3)
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Legehus:




Er ikke CE-godkendt, men det er der mange legehuse som ikke er.
Snoreklemfælde i tagryg (Billede 4)
Flere brædder i taget er rådne og der er mulighed for fingerklemfælder i taget ved klatring på
legehus (Billede 5)

Lille hus på stolper: 2 stk.




Producent Lapset
Snoreklemfælder i hæftning mellem stolper og hus (Billede 6) og mellem de enkelte brædder i det
der udgør taget – på det ene legeredskab er dette dog udbedret ved påhæftning af pressening.
Redskabet som er placeret i det store naturlegeområde står ikke fast, og kan ved tryk/belastning
væltes
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Opsummering
Pilegaard med hovedhus samt alle hytter og huse på indtegnet område virker rodet, misligholdt og i generel
dårlig stand. Specielt den udvendige del af hovedhuset er i meget dårlig forfatning, hvor yderligere og mere
alvorligere følgeskader kan blive en realitet over tid. Der er mange huller og revner i bygningen, som også
kan danne grobund for skadedyr.
Mange af de arbejder der er udført, bærer ikke præg af håndværksmæssig kunnen og knowhow, men
snarere gør det selv projekter.
Samlet set er der betydelig plads til forbedringer omkring sikkerhed, sundhed og hygiejne og ligger langt
fra den kvalitet og standard, som tilstræbes i Vordingborg Kommunes egne institutioner, også selvom det
er en natur/skovinstitution.
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